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}كنا نبحث عن إماٍم عادل آْم ِطِلْعِلنا عادل إمام  } 

}فاضل إيه ؟ دا ال هيا شريفة و ال أبوها فاضلشريفة {  

}أنور السادات ال نور وال سيادة ؟؟!! حسنى مبارك؟؟ حيس ال حسن وال بركه {  

دي مصر أم الدنيا ، والنبي صلى اهللا عليه وسلم  -يقولوا  - دا هما بيؤولوا {

}دا الدنيا ملعون ملعون ما فيها ، يبأ مصر أم المالعيين - يقول  -بيؤول   

الظلم تسعة أعشاره عندنا في السجن ، وعشر يجوب العالم كله ، فإذا أتى الليل {

}بات عندنا  

المصلين  إخوانهمعلشان  - يتقدموا  - خّونا المباحث في الصف األول يتأدموا {

}في الخارج  

والصف األول يا "فقيل له " اللهم صلي على الصف الثاني ، والثالث ، والرابع {

}دا كله مباحث يا اخّونا "فقال " شيخ  

 { في السجن جابوا لنا سوس مفول }

  : يقول عن توفيق الحكيم عندما قال آدم عبيط

 { توفيق الحكيم حيث التوفيق وال حكمة }

  : ثم يتنهد الشيخ ويقول متأسفا

 { هؤالء هم أدباؤنا }

  :يقول عن رئيس إثيوبيا السابق منجستو هيال

 { يحتوي اسمه على حروف النجاسة كاملة }

  : يقول عن بو رقيبه
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ال يجوز لقزم مثلك أن يمد إلى الشمس يدا شالء ، ارجع فتعلم في االبتدائي {

  }فليس عيبا أن تتعلم ولكن العيب أن تقول ما ألتعلم

يقول عندما علم الناس بنقل أحد الخطباء لمسجد آخر ذهب الناس لذلك  {

المسجد فأصبح المسجد فارغا وال يوجد غير الجنود فقامت المخابرات بدفع جنيه 

  }لمن يصلي في هذا المسجد فتجمع كثير من النصارى وغير المصلين 

  :قال عن صدام حسين قبل غزو الكويت

  }الكويت  أول ساندويتش حياكلها صدام {

  :يقول عن بابا النصارى 

  }آه ياني يللي مالناش بابا  {

  }الدنيا إذا ما حلت أوحلت وإذا ما كست أوكست وإذا أينعت نعت  {

  }.. مات .. لكل ملك عالمات فلما عال  {

  :وقال عن ام كلثوم 

  }خدني لحنانك خدني :امرأة في السبعين من عمرها تقول {

  :وقال عن عبد الحليم حافظ 

وهذا العندليب األسود عندنا ظهرت له معجزتين األولى يمسك الهوى بأيديه و  {

  }الثانية يتنفس تحت الماء 

  }أنور السادات ال نور وال سيادة ؟؟ !! حسنى مبارك؟؟ حيس ال حسن وال بركه {

علشان إخوانهم المصلين  - يتقدموا  - أخونا المباحث في الصف األول يتأدموا {

  }في الخارج 
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  مره من المرات قبض عليه، فضابط جديد يحقق معاه - 

  ما أسمك: فقال

  }والمفترض أن الشيخ مشهور عند المباحث {عبد الحميد كشك : قال 

  ما عملك: قال

  }و معلوم أن الشيخ كان ضريرا  {مساعد طيار : فقال الشيخ

 {ومن أقواله  }هذا التولي يوم الزحف  {: عرض عليه الخروج من مصر فقال 

  }ابحثوا وراء كل فاشل تجدوا امرأة

  }الدهر مدرسة أساتذتها األّيام والليالي{

  }النفس كالّزجاجة إن لم يمألها شيء مألها الهواء{

إذا احتكمت دولتان صغيرتان إلى هيئة األمم المتحدة ضاعت الدولتان  {

الصغيرتان معًا، وإذا احتكمت دولة صغيرة ودولة كبيرة إلى هيئة األمم المتحدة 

ضاعت الدولة الصغيرة، أما إذا احتكمت دولتان كبيرتان إلى هيئة األمم المتحدة 

  }ضاعت األمم المتحدة نفسها

، »يا شيخة خدك ربنا.. عمرها تقول خدني لحنانك خدني من ٧٠امرأة في الـ{

  }متحدًثا عن كوكب الشرق أم كلثوم

بحر  فيبحر العسل، أسقطها اهللا  فيإحدى الممثالت بطلة فيلم وسقطت { 

  }يتحدث عن الفنانة نبيلة عبيد» كشك«، »جهنم

لقد مات األزهر وقسم وضرب به إلى مجلس األمة ليصلوا عليه صالة الجنازة،  {

كشك  مهاجًما ثورة «الشيخ  -  }بكل الموحدين  ١٩٦٥ثم امتألت السجون فى 

  .ومدافًعا عن اإلخوان ١٩٥٣يوليو 
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كلمات وجهها للسادات في بداية خطبته التي اعتقل  }اتق اهللا أيها الظالم  {

  ١٩٨١بعدها عام 

مات فيه  ١٩٧٠من سبتمبر  ٢٨هذا اليوم يجب أن نأخذ منه العبرة، يوم الـ {

حاكم مصر السابق وكان ال يظن أنه سيموت، كان ال يعتقد أن ملك الموت يجرؤ 

متحدًثا عن الرئيس الراحل جمال عبد  }أن يقتحم األسوار المنيعة ويدخل عليه 

  الناصر

  }ضل أن نعيش في باطنهاإن لم نحيا في هذه األرض كرامة فمن األف{

  }ال يمكن أن تقوم لألخالق قائمة ما دامت أجهزة اإلعالم على وضعها الحالي { 

  }سكوت الناس عن المنكر هو الذي جعل المنكر يستحفش{

إذا رأيتموني قبلت منصبا من مناصب الدنيا فال تثقوا فيها، إذا رأيتموني رشحت {

كالمي، إنما سأظل في المنبر إلى أن  نفسي على دائرة في أي وقت فال تثقوا في

  }.ألقى اهللا

وما ضاع اإلسالم في تركيا إال على يدي كمال، وما ضاع اإلسالم في مصر إال {

  }حسبي اهللا ونعم الوكيل: على يدي جمال، وما بين كمال وجمال نقول 

  }ال تقولوا أن في مصر فقرا إنما قولوا أن في مصر ضمير سقيما{

الكالم على عمر وجب علينا أن نسجد هللا شكرا الذي وهب لهذا األمة إذا أردنا {

  }عمر
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